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De PvdA is na een betrekkelijk lange periode van stilzwijgen (immers het slcchts 
luidop 'neen' roepen tegen het kabinetsbeleid, kan men geen spreken noemen!) in de 
beleidsaanval gegaan met enkele nieuwe rapporten over het werkgelegenheidsbeleid. 
De aanloop naar de landelijke verkiezingen in het voorjaar van 1986 is daarmee 
begonnen. Primair vergt dit een discussie binnen de PvdA. Nuttig daarbij kan een 
helder zijlicht vanuit de kring Van het CDA zijn, tenminste als de PvdA echt serieus 
wil regeren na 1986. 

Zo'n zijlicht moet meer zijn dan een 
korte persreactie, gevormd na het snel 
doorlezen van dikke rapporten. Vandaar 
deze reactie met aandacht voor zowel de 
politieke component als de wetenschap
pelijke onderbouwing. Een reactie van 
iemand die - daartoe gevraagd - zich 
kritischer zou uitlaten over het huidige 
kabinetsbeleid dan het gemiddelde 
CDA-Kamerlid. Ter nadere precisering: 
het momentele economische herstel is 
vooral te danken aan een meevaller van 
de internationale conjunctuur en niet di-

rect aan het beleid in Nederland, maar 
voor een gezonde economic op Ianger 
zicht is een sanering van de publieke 
financien onontkoombaar; de vraag is 
daarbij echter of de door het kabinet 
gekozen vorm van sanering de beste is. 

De PvdA in de aanval 
Met enkele rapporten over het gewenste 
lange-termijn economisch beleid is de 
PvdA aan een nieuwe interne en ook 
landelijke discussie begonnen. In Inter
magazine wees Leon de Wolf op het ver-
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schil tussen de dogmatische en de prag
matische socialisten in die partij. Dit ver
schil blijkt ook uit de afgescheiden rap
porten. Nu meende voorzitter Max van 
den Berg dat men niet bij voorbaat met 
politieke compromissen moet beginnen. 
Daar zit wat in, maar ik vrees dat dit 
meer een rationatisatie is van een stand
punt dat vatt te typeren ats 'het eigen a 
priori gelijk' en het geloof in de 'maak
baarheid van de samenleving onder Iei
ding van de politiek'. Bepaatd moediger 
en realistischer lijkt het rapport van 
KRW 1

), dat in deze bijdrage aan een 
bespreking wordt onderworpen. 
De opzet van dit besprekingsartiket is 
eenvoudig, en drietedig. Allereerst wordt 
een korte samenvatting gegeven van het 
KRW-rapport. Vervotgens wordt stitge
staan bij de uit te oefenen kritiek, zowet 
op de denkbeetden van de drie schrijvers 
ats op het voor de becijferingen gebruikte 
macro-economische model Rasmus-I. 
Tenstotte worden enige opvattingen van 
schrijver dezes aangereikt, omdat kritiek 
aileen te gemakkelijk zou zijn. Nog een 
opmerking vooraf. In de commentaren 
op het KRW-rapport is gezegd, dat het 
een typisch produkt van de studeerkamer 
zou zijn. Men bedoett daarmee natuur
lijk: een mooi bedacht, maar bij voorbaat 
irreeet verhaal. Ik betreur zutke a priori 
veroordelingen. Temeer daar de drie 
schrijvers m.i. geen vreemden in het eco
nomische en politieke Jeruzatem zijn. Na 
dit tribuut aan KRW zat men mij bij 
eventuele kritiek niet van partij-politiek 
opportunisme kunnen verdenken. 

Het KWR-rapport: strekking 
Tot goed begrip van de tezer allereerst 
een beknopte weergave van de hoofd
punten van dit rapport. Men begint met 
een beschrijving van de grote maatschap
pelijke ontwikkelingen van de taatste 
twintig jaar. Men schetst het breukvtak 
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van verwachtingen aan het eind van de 
jaren zeventig en indiceert een vijftat po
litieke opties. De daaruit gemaakte keu
ze is fundamenteet voor de verdere uit
werking. De gekozen visie (pp. 6-7) 
tracht de geconstateerde maatschappetij
ke onevenwichtigheden tot een nieuw 
evenwicht te brengen door middet van 
'een ingrijpende verdeling van werk en 
inkomen, door een betere verdeling van 
macht en verantwoordelijkheid in de be
drijven en door een zodanige herinrich
ting van de collectieve sector dat deze, 
zonder tot nieuwe ongelijkheid en onaf
hankelijkheid te leiden, beter aansluit bij 
het streven naar individualisering en 
emancipatie. Die optie lijkt, gegeven de 
eerder vermelde reacties onder de bevol
king, echter alleen maar kans van slagen te 
hebben als ze er tevens in slaagt econo
misch hers tel te bewerkstelligen '. 
Niet voor niets tigt daarom het accent op 
de sociaal-economische vraagstukken. 
De ondertitet van het KRW-rapport luidt 
dan ook: 'Aanzetten tot een middellange 
termijn beteid, gericht op volledige werk
getegenheid en economisch herstet'! En 
men zou de uiteindelijke aanbevelingen 
van KR W kunnen samenvatten in de stel
ling: voldoende werk door middel van 
meer economische groei en substantiele 
atgemene arbeidstijdverkorting. Bedenkt 
men daarbij, dat 'werk de beste uitkering 
is', dan is het tevens sociaal economisch 
beleid in optima forma. Tot zover de 
strekking van het rapport. Voordat inge
gaan wordt op de voorgestetde instru
mentete maatregeten, eerst enkete op
merkingen over de KRW-visie op de eco
nomische orde en de rot van de overheid. 

KRW-rapport: economische orde 
Deze paragraaf he eft mi j de meeste 
moeite gegeven. KRW geven geen sim
pet samen te vatten visie op de economi
sche orde en de rot van de staat. Zij 

1) J .A. van Kcmcnade. J .M.M. Ritzen en M.A.M. Woltgens, Om een werkbare toekomst, augustus 1984. 
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schuwen enerzijds niet om de problemen 
bij hun naam te noemen (zoals: de onbe
heersbaarheid van de collectieve finan
cien, de contra-produktiviteit van centra
le sturing, immobiliteit van kapitaal en 
arbeid, diverse beleidsfouten in de jaren 
zestig en zeventig en de dreiging van de 
schuldenlast, nationaal zowel als interna
tionaal!), maar anderzijds Iaten zij zich 
nogal dialectisch (m.i. zelfs paradoxaal in 
de betekenis van inconsistent) uit over de 
rol van de overheid in de volkshuishou
ding. Zo wijzen KRW het huidige kabi
netsbeleid af als 'liberalistisch wachten 
aan de zijlijn in de hoop dat de internati
onale economic zorgt voor herstel'. Er 
moet h.i. dus wei planmatig beleid wor
den gevoerd. Het rapport bevat stellig 
geen traditioneel sociaal-democratisch 
eenzijdig pleidooi pro een vraagstimule
ring, a! waarschuwt men terecht tegen 
een deflatoire neerwaartse verbreking 
van de koopkrachtkringloop. Het stuk 
draagt integendeel juist vee! sporen van 
het inzicht om allerlei verstarde en ver
starrende elementen aan de aanbodskan
ten van de economic met het beleid te lijf 
te gaan. (Ritzen is niet voor niets aange
duid als de architect van de linkse 'sup
ply-siders'!) Men toont zeker sympathie 
voor suggesties a Ia de Commisie-Wagner 
(waarin ook sociaal- democraten zitting 
hadden overigens). Men wijst op de kwa
de kanten van een centraal sturende 
overheid in een kleine open economic, 
die in hoofdzaak rust op de marktsector, 
zodat er slechts weinig vrijheidsgraden 
zijn voor een overheidsbeleid. Maar dan 
toch: pro een duidelijk planmatig beleid, 
waarbij de overheid een zware verant
woordelijkheid moet dragen. Hoe dan 
eigenlijk? Hier zit m.i. het meest duistere 
dee! van het rapport. Aan de ene kant 
spreken KR W voortdurend over de eigen 
verantwoordelijkheid van zowel de over
heid als de sociale partners, maar ander
zijds biedt men geen uitzicht op een inte
gratie van conflicterende standpunten 
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(want dat die cr zullen zijn, blijkt al 
overduidelijk uit de negatieve reacties 
van vakbonden en werkgevers op de door 
KR W gesuggereerde instrumenten van 
beleid!) Er is slechts een soort van tover
formule, nl. een sociaal convenant dat na 
sluiting een wcttelijk karakter moet krij
gen. Zeer onduidelijk blijft hoe men dit 
bereikt en of zo'n principiele vrijheid 
voor de markt en voor de sociale partners 
zich verdraagt met allerlei - verderop in 
het rapport- gcsuggereerde wettelijk 
voorgeschreven maatregelen?! Uit een 
oogpunt van bcleid en politick is hier 
sprake van een zwakke schakel in plaats 
van cen keiharde scharnicrende con
structie. 

Het KRW-rapport: instrumenten van be
leid 
Het KWR-rapport is een dik stuk. lk 
selecteer daarom in deze paragraaf een 
aantal hoofdpunten uit de diverse be
leidsvoorstellen. 
Qua hoofdlijn het volgende. Men gelooft 
niet in de werkbaarheid van een tot in 
details centraal geleide economic. Men 
wil juist de markt beter Iaten werken 
door allerlei institutionele rigiditeiten op 
te ruimen. Maar op bepaalde, centrale 
punten en momenten dient h.i. de staat 
wei degelijk sturend op te treden. Dit zal 
blijken uit de nog te noemen aanbevolen 
beleidsinstrumenten. 
Voor wat betreft het conjunctuurbeleid 
wordt geen beleid van eenzijdige natio
nale stimulering voorgestaan, maar wordt 
gedacht aan een bescheiden rol samen 
met de andere Europese Ianden om niet 
aileen Amerika en Japan de kar van de 
wereldeconomie te Iaten trekken. Men 
wijst verder op een laag bezette binnen
landse produktiecapaciteit en wijst daar
om een verzwakking van de consump
tieve koopkracht af. Men erkent terecht 
dat bij een !age economische groei (in 
relatie tot de autonome groei van de be
roepsbevolking en de trendmatige stij-
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ging van de arbctdsproduktivitcit) er een 
onontkoombarc keuze ligt tussen een op
lopend financieringstekort, een stijgende 
collecticve lastendruk en een verdergaan
de ontkoppeling van de inkomens van 
ambtenaren, trendvolgers en uitkerings
trekkers ten opzichtc van de marktinko
mens. De oplossing zoekt men daarom in 
een combinatie van meer economische 
groei en een sterke herverdeling van de 
bcschikbare werkgelegenheid. 
Ter realisering van meer economische 
groei kiest men voor maatregelen als: 
onbelemmerdc toepassing van technolo
gische vernieuwingen. sclectieve bevor
dering van innovatieve sectoren o.a. door 
middel van rijksaankopenbeleid en finan
ciele faciliteiten. meer aandacht voor de 
technische scholing in het onderwijs. be
vordering van de kleine ondernemingen 
(starters-subsidies. lagere sociale premies 
en minder wettelijke verplichtingen op 
het terrein van de arbeidsvoorwaarden). 
sectorbeleid door middel van een sector
overleg. meefinancieren bij riskante pro
jekten via de MIP2

). vermindering van de 
subsidies op kapitaal (afschaffing WIR31 

ten gunste van een verlaging van de soci
ale premies op arbeid. en een bestrijding 
met name via een aangepast arbeids
marktbeleid om bestaande institutionele 
belemmeringen op een mobiele factor ar
beid weg te nemen. Ter realisering van 
een sterke arbeidsherverdeling denken 
KR W a an het op brede schaal bereiken 
van een 25-urige werkweek voor ieder
een in de eindsituatie (rond 1994), d.w.z. 
een gemiddelde daling van circa 3/,% 
per jaar gedurende een tienjarige pe
riode. 
Naast deze hoofdlijn noemen KRW aan
vullende beleidspunten terzake van de 
arbeidstijdverkorting: hierbij gaat het om 
een differentiatie naar vormen van ar
beidstiidverkorting en om een differenti-

2) MIP: Maatschappij voor lndustriele Projcctcn. 

3) WIR: Wet lnvcstcrings Rekening. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE \'ERKENNINGEN 12 k4 

637 

atic in tempo tussen bedrijfstakken en 
bedrijfstypen. Ook spreekt men van edu
catieve verlofperioden, een volledige 
leerplicht voor zestienjarigen, een om
scholingsplicht voor (lang)werklozen en 
een tijdelijke loonkostensubsidie voor de 
telkenjare direct om te zetten circa 
250.000 banen in 25-uurs eenheden voor 
jonge toetreders. 
In beginsel betekent de arbeidstijdver
korting een looninlevering per inkomens
trekker; deze wordt geacht gelijk op te 
gaan met de inlevering van de zogenaam
de prijscompensatie (a 3% per jaar over 
tien jaren). Om de netto koopkracht te 
kunnen handhaven denkt men aan een 
daling van de sociale premies en/of belas
tingen. Ten gunste van de laagste inko
mens wil men een redelijk minimumloon 
handhaven met in be grip van een aanvul
lende kinderbijslag voor niet-alleenstaan
den. Ook hierbij verschijnt het sociaal 
convenant ten tonele om een parallelle 
inkomensontwikkeling in Nederland te 
garanderen. Wei prefereert men een 
nieuwe versie van het oude trendbeleid in 
de zin van een meer beleidsmatige bepa
ling van de loonruimte die beschikbaar is 
voor de collectieve sector. 
Naast overleg en indirecte be"invloeding 
van de primaire inkomens- en vermo
gensvorming in de zin van een grotere 
gelijkheid menen KRW dat ook de belas
tingheffing in dit opzicht mede-corrige
rend dient te blijven. Daartoe kiezen zij 
voor de draagkracht per huishouden als 
basis. en gaan daarmee in tegen de trend 
van de pure individualisering. Dit laatste 
verschijnsel treffen we echter wei aan bij 
de voorstellen betreffende de sociale ze
kerheid. Gepleit wordt voor een drasti
sche stelselherziening. welke bestaat uit 
een algemene basisvoorziening (van 
overheidswege te financieren uit de alge
mene middelen) en voorts een aantal re-
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gelingen voor inkomensgaranties bij 
loonderving. De basisuitkering wordt 
voor iedereen vastgesteld op 50% van het 
wettelijk minimumloon (met behoud van 
de netto-netto koppeling aan de rege
lingslonen), met toeslagen voor alleen
staanden resp. afhankelijke gezinsleden. 
Bij de loondervingsregelingen bepleit 
men een grotere vrijheid en differentiatie 
(vergelijkbaar met de pensioenregelin
gen). Om te grate ongelijkheden en een 
onevenwichtige verdeling van de risico's 
te voorkomen dienen er h.i. bij wet alge
mene bepalingen te worden gegeven voor 
dergelijke aanvullende regelingen. Bo
vendien komt er een algemene ziektekos
tenverzekering voor iedereen met een 
basispakket. Terzake van het beleid voor 
de kwartaire sector tenslotte denkt men 
aan: budgetfinanciering, planmatige 
voorzieningen, decentrale uitvoering, en 
een meer intensieve toepassing van het 
profijt- en draagkrachtbeginsel. 

Tabell 
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Het KRW-rapport: resultaten 
Met het voorgaande is getracht- het valt 
niet mee om circa 100 pagina's in enkele 
bladzijden te vangen·!- de klankkleur 
van het KRW-rapport aan te duiden. Het 
zou echter van onvolledigheid getuigen 
om niet stil te staan bij de getoonde 
beleidsresultaten. Hierbij gaat het om 
enkele macro-economische uitkomsten, 
die zijn berekend met het Rotterdamse 
Rasmus-! model. 4

) Uitgaande van een 
basisprognose heeft men de invloed daar
op berekend van twee alternatieve be
leidsscenario's, gekarakteriseerd met 'be
zuinigingsbeleid' (a Ia het huidige rege
ringsbeleid) en met 'werkbare toekomst' 
a Ia het KRW-rapport. Voor het gemak 
van de lezer reproduceer ik hieronder de 
resultaten van de becijferingen. 

Zoals men ziet scoort het KRW-beleid 
volgens deze becijferingen opvallend 
goed, met name ten aanzien van de terug-

Macro-economische effecten van twee scenario's volgens het Rasmus-I model5
) 

Eindniveaus Bezuinigingsbeleid Werkbare toekomst 

1989 1994 1989 1994 
lopende rekening 10,8 31,4 3,5 10,8 
(in % netto nat. 
inkomen marktprijzen) 
financieringstekort 7,1 8,2 9.1 7,5 
(idem) 
gaud en deviezen 28,6 31 '1 19,8 25,1 
(idem) 
werkloosheid 12,2 12,2 5.9 0,5 
(in% van het arbeidsaanbod; 
oude definitie) 
lange rente (%) 9,4 8,1 10,2 8,5 

4) Vgl. J.C. Siebrand, J .H. de Groene en N. van der Windt, Rasmus-/, An annual model of the DUich 
economy, paper EUR, september 1984. In het KRW-rapport zclf is als hijlagc slcchts een samcnvatting 
van de modeluitkomsten opgenomen. 

5) Deze tabel is ontleend aan het KRW-rapport pagina 114. 
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dringing van de werkloosheid. Dit aileen 
a! verdient een inhoudelijke aandacht, 
die verdcr reikt dan partij-politieke eti
kcttenplakkerij. Het beeld is overigens 
niet uniform beter, want op de pun ten 
financieringstckort en de lange rente 
komt men hoger uit. Het wordt nu hoog 
tijd om de resultaten kritisch te gaan 
liezien. 

Kritiek op het KRW-rapport: overzicht 
Het is bepaald boeiend om enkele maan
den na het verschijnen van het KRW
rapport de eerste persreacties nog eens 
door te lezen. Van aile kanten is men 
over hun aanbevelingen heengevallen. 
Noch de PvdA-fractie in de Tweede Ka
mer, noch FNV (Drabbe) en CNV (Ha
zenbosch) waren erg enthousiast, laat 
staan de commentatoren uit kringen van 
werkgevers en politieke partijen (links en 
rechts overigens). Slechts weinigen gaven 
daarbij meer onderbouwing aan hun kri
tiek dan divergerende politieke opinies, 
psychologische beschouwingen of feite
lijk ongeloof in de werking van de voor
gestelde maatregelen. Tot die weinigen 
behoorde collega prof. S.K. Kuipers. die 
ook met analytische kritiek kwam. 6) 

Voordat ik hieronder het KRW-rapport 
kritisch zal bezien nog een algemene op
merking vooraf. Overheidsbeleid dient 
voldoende aanvaard te worden door de 
burgers (inclusief de belangengroepen), 
zeker wanneer overheidsbeleid ook ef
fectief pretendeert te zijn. De publieke 
meningsvorming is daartoe- nu nog vee! 
sterker dan voorheen, en dus idem de rol 
van de pers!- uiterst belangrijk. Het volk 
dient als het ware vooraf overtuigd te 
worden van de zinvolheid van het te voe
ren beleid. Nu leest men maar a! te vaak 
snelle en ongemotiveerde kritiek op 
nieuwe en gedurfde beleidsplannen zoals 
het KRW-rapport. Ik noem twee concre
te voorbeelden in dit verband. De vak-
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bonden (men vergelijke de officiele 
FNV-reactie bij monde van bestuurder 
Drab be) plegen elk voorstel af te wijzen 
dat hen niet schikt, omdat men bevreesd 
is voor zaken als minder onderhande
lingsvrijheid, minder uniformiteit tussen 
bedrijfstakken of grotere salarisverschil
len. Nu is dit in de meeste reele situaties 
a! innerlijk tegenstrijdig ( omdat meer 
vrijheid leidt tot onderlinge differentiatie 
en dus tot meer ongelijkheid!), maar het 
leidt tot een volstrekte defensiviteit en 
verstarring in het overleg (zowel het 
CNV als de Bond van Middelbaar en 
Hoger Personeel gedragen zich minder 
conservatiefm.i.). Het tweede voorbeeld 
is de kritiek van prof. dr. G. Veldkamp, 
een van de architecten van het huidige 
sociale-zekerheidsgebouw. Veldkamp 
verwijt het KRW-rapport een totaal ge
mis aan historisch beset. Oat is mogelijk, 
maar m.i. tamelijk irrelevant. Waar het 
nu om gaat, is een werkbare sociale ze
kerheid te scheppen. Nu gelden er ande
re omstandigheden dan in de weeldeja
ren uit het verleden, ook qua maatschap
pelijke verhoudingen. Bovendien, wat is 
de bijdrage van Veldkamp in dit opzicht 
anna nu? Hij weet niet meer te bedenken 
dan tijdelijke kortingen op de uitkerin
gen; hiermee niet alleen zijn eigen kritiek 
op KRW ondergJ:avend, maar m.i. be
wust met de ogen dicht de toekomst inva
rend. 

Is er dan geen terechte kritiek uit te 
oefenen op het KRW-rapport? Stellig 
wei! Ik wil dit althans beproeven in het 
onderstaande. Ik volg daarbij de volgen
de indeling: a) kritiek op de beoogde rol 
van de staat in de economic, b) vraagte
kens achter het groeibeleid, c) kritiek op 
de operatic arbeidstijdverkorting en d) 
kritiek op het gebruikte Rasmus-I model. 
Uit deze opsomming blijkt, dat ik geen 
moeite heb met de geformuleerde alge-

6) Vgl. S.K. Kuipers: Van Kemenades dirigisme schept geen werk, De Volkskrant d.d. 29 september 19~4. 
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mene doelstellingen van het KWR-rap
port. Met hen meen ik dat de huidige 
extreem hoge werkloosheid niet alleen 
economisch zonde is, maar ook sociaal 
onrechtvaardig en politick gezien een on
dermijning kan betekenen voor de demo
cratische rechtsorde. Liggen er dan geen 
accent-verschillen? Denkelijk wei. Socia
listen hebben een sterke neiging om ge
lijkheid te prediken. In de praktijk weegt 
dit bij hen doorgaans zo zwaar dat de 
( economische) vrijheid onder druk komt 
te staan. Het CDA moet zich op dit punt 
krachtig te weer stellen tegen de PvdA
neiging om de overheid dirigistisch te 
Iaten optreden. Toch moet het CDA m.i. 
in het zoeken naar harmonic tussen 'libe
raliteit' en 'sociabiliteit' in de moderne 
samenleving het laatste doe! niet opoffe
ren. Het niet navolgen van het socialisti
sche egalitarisme verplicht tot het pal 
staan voor leefbare echte minima. Met 
het voorgaande is tevens mijn partijpoli
tieke plaatsbepaling gegeven, en kan de 
kritiek op het KRW-rapport geopend 
worden. 

De rot van de overheid bij KRW 
Bij mijn weergave van het rapport heb ik 
a! duidelifk Iaten doorschemeren, dat op 
dit punt van de rol van de overheid in de 
economic het stuk verre van bevredigend 
is. Enerzijds wil men de markt meer 
ruimte geven en beter Iaten functioneren 
(minder rigiditeiten), anderzijds bepleit 
men een actieve sturende rol voor de 
overheid, die allerlei gerichte stimuleren
de maatregelen dient te nemen en wense
lijke ontwikkelingen in wetten moet ver
ankeren. Hiertussen verschijnt het 
droombeeld van het sociale convenant, 
maar gezien de te verwachten conflicten 
- niet alleen tussen werkgevers en werk
nemers, maar ook tussen bonden onder
ling resp. actieven versus inactieven!- is 
dit bij KRW een soort van deus ex machi
na. Zo simpel werkt dit niet. 
Men dient deze kritiek niet alleen op 
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politick niveau te proeven. Ook uit een 
oogpunt van beleidseffectiviteit is dit een 
dominant probleem. Zogenaamd gericht 
beleid is vaak niet erg effectief. boven
dien treden er steeds weer compenseren
de ontwijkings- en ontduikingsoperaties 
op. Wil men de markt echt Iaten werken, 
dan dient men zich in hoofdzaak te be
perken tot beleidsvormen als generiek 
beleid, functioneel beleid en facettenbe
leid. De dirigerende rol van de overheid 
moet daarom teruggedrongen worden 
ten gunste van de (re )constituerende 
taak. Is het immers niet veelzeggend, dat 
juist in die domeinen van de economic 
waar vee! en direct is ingegrepen door of 
met instemming van de overheid, de re
sultaten vaak b<>labberd zijn? Ik noem de 
arbeidsmarkt, de volkshuisvesting en de 
landbouw. Zeker. jarenlang zijn sociaal 
gezien wenselijke effecten nagestreefd en 
veelal ook gerealiseerd, maar uiteindelijk 
keert de wal het schip wanneer men de 
economische werking ervan heeft gesteri
liseerd. De rol van de overheid in de 
economic moet dus passend zijn en voor
al constituerend en generiek qua beleid. 
Oat leidt geenszins tot een nachtwakers
staat of een minimale waarborgstaat. Het 
leidt wei tot een groeizamer samenleving 
en tot meer differentia tie tussen sectoren. 
bedrijven, regio's en personen. Tot op 
zekere hoogte bepleiten KRW ook zulke 
verruimende maatregelen om marktstar
heden te bestrijden. Ik noem in dit ver
band hun voorstellen op het terrein van 
de sociale zekerheid. Echter, op het vlak 
van inkomensvorming en arbeidstijdver
korting springt de regelende en dwingen
de overheid bij hen weer naar voren. Ik 
verwacht daarvan weinig goede beleids
resultaten (zie onder). Een centrale 
vraag moet zijn of. en zo ja in welke mate 
de sociale partners zelf geheel en a! ver
antwoordelijk kunnen worden gesteld 
voor de loonvorming en de sociale zeker
heid. Immers in het verleden zijn lonen 
en banen (werkgelegenheid) losgeknipt 
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doordat de overheid zichzelf de zorg voor 
de volledige werkgelegenheid hecft toe
gemeten en waardoor de lonen uit de 
macro-hand moesten !open. Waarom de 
sociale partners niet zelf verantwoorde
lijk gesteld op dit gebied'? Landen als 
Zweden en Oostenrijk Iaten in ieder ge
val zien. dat het beter k~m! 

Het groeibeleid van KR W 
Laten we voor het gemak uitgaan van de 
veronderstelling dat het Rasmus- I model 
de Nederlandse economic in het verleden 
en ook in de toekomst goed representeert 
en idem dat aile voorgestelde beleids
maatregelen van KRW adequaat in het 
model zijn meegenomen. Mijn eerste kri
tiek is dan. dat uit de cijfers uit de bijlage 
van het KRW-rapport blijkt dat allerlei 
reele volumina in de eerste periode 1985-
1989 negatief worden belnvloed door het 
KRW-pakket. met name de export en de 
investeringen. Voegt men hierbij deaf
schaffing van de WIR-subsidies. de rela
tief hong blijvende financieringstekorten 
en de lange rentevoeten. dan ligt een 
duidelijke psychologische druk op het be
drijfsleven voor de hand. Ook van de 
zijde van de ondernemers moet men als 
het ware fiducie hebben in het s<•ciaal
economisch beleid. wil het overheidsbe
leid zijn volle effectiviteit kunnen beha
len. Dit moet gezien het bovenstaande al 
worden betwijfeld. Deze twijfel wordt 
nog aanzienlijk versterkt door de grote 
kans dater helemaal geen sociaal conve
nant op zal treden. En zelfs indien zulke 
afspraken worden gemaakt. moet ge
vreesd worden voor negatieve effecten 
vanuit de operatic arbeidstijdverkorting 
( zie onder). 
Positief sta ik tegenover het streven van 
KRW om de arbeid goedkoper te maken 
als produktiefactor. Een verlaging van 
premies en belastingen is in dit verband 
zeer wenselijk. maar het is zeer de vraag 
of er bij KRW een voldoende dekking 
tegenover staat. Rekenkundig kan men 
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inderdaad een eind komen (mits aile as
sumpties kloppen in de realiteit; zie on
der). Er bestaan echter grote twijfels bij 
mij op dit punt. Ik zie niet in hoe de 
kosten in de bedrijven bij zo'n giganti
sche arbeidstijdverkorting per gewerkt 
arbeidsuur in de hand gehouden kunnen 
worden. Het is niet te verwachten. dater 
overal vijf ploegen of dergelijke oplossin
gen toepasbaar zullen blijken. 
Ook het uitgaan van een macro-economi
sche stijging van de arbeidsproduktiviteit 
is uiterst gevaarlijk voor zo'n grootse 
operatic. Er bestaan grote verschillen per 
sector en per bedrijf. Juist in de op de 
binnenlandse dienstenverlening gerichte 
bedrijven (incl. de gehele kwartaire sec
tor) is er nauwelijks zo'n stijging te ver
wachten. Het werkelijk Iaten groeien van 
het aantal werkenden is dan m.i. onmo
gelijk zonder ook meer arbeidsplaatsen 
(in de zin van totaal te verrichten arbeids
uren) te scheppen. Nu, dit laatste acht ik 
aileen realiseerbaar indien de arbeidskos
ten per uur dalen. Bij een nagenoeg sta
biele arbeidsproduktiviteit (in vele 
diensten). vereist dit lagere reele lonen. 
Dit element mist men in het KRW-rap
port. althans men laat het bij de oplossin
gen teveel onder tafel verdwijnen. 

De operatie arbeidstijdverkorting (a.t.v.) 
Op dit punt heb ik ernstige kritiek. Het 
valt niet in te zien, hoe bij de zeer uiteen
lopende omstandigheden op de diverse 
segmenten van de arbeidsmarkt zo'n gi
gantische opera tie in het vaste tempo van 
minstens 3% per jaar kan slagen zonder 
allerlei ongewenste loonimpulsen op te 
roepen op deelmarkten. Hoe kan men 
mensen echt dwingen om zich om te 
scholen tot functies waarvoor het juiste 
aantal ontbreekt (komt bijv. de wiskun
de-kennis uit de Iucht vallen'?). Hoe 
slaagt men erin om een stijging van de 
bedrijfskosten te voorkomen'? Hoe kan 
men de extra uitlokking van het reguliere 
arbeidsaanbod van met name jongeren. 
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ouderen en gehuwde (of gescheiden) 
vrouwen tegengaan? Hoe slaagt men erin 
de inkomens de voorgeschreven (door 
KRW!) parallellie te doen vertonen? 
Hoe voorkomt men het oprukken van de 
grijze en zwarte sector? Allemaal ernsti
ge vragen achter de beoogde positieve 
effecten van de arbeidstijdverkorting. 
Het valt nauwelijks aan te nemen dat 
zonder een grote mate van dirigerende 
dwang van de zijde der overheid het ge
wenste a.t.v.-traject is af te !open. Maar, 
kan met zo'n dwangoperatie echt bereikt 
worden wat KRW pretenderen? 

Kritiek op bet Rasmus-I model 
Zonder alles na te rekenen kan ik slechts 
aannemen, dat aile beleidsmaatregelen 
van KRW zijn meegenomen via het Ras
mus- I model. Of liever, zo 'n model kan 
natuurlijk niet alles verwerken. Geen en
kel hanteerbaar econometrisch model 
kan dat. Het gaat in de becijferingen 
meer om de grote lijn en de richting der 
veranderingen. 
Nu is mijn kritiek- ik beperk mij hier tot 
enkele globale hoofdpunten- op het 
Rasmus-I model niet dat het geen aan
dacht zou geven aan aanbodselementen, 
zeker niet. Wei kan er kritiek zijn of 
bepaalde elementen niet te neo-klassiek, 
d.w.z. te soepel zijn verondersteld. Ik 
neem hier slechts twee elementen eruit. 
In de eerste plaats kent het model een 
simpele Cobb-Douglas produktiefunctie 
met een grate mate van directe substitu
eerbaarheid tussen arbeid en kapitaal, 
zodat een relatieve daling van het reele 
loon ten opzichte van de prijs van de 
kapitaalgoederen direct leidt tot meer 
vraag naar arbeid in de bedrijven. Dat is 
te mooi om waar te zijn. Ik begrijp ook 
niet. dat linkse politici als KRW na aile 
kritiek op de CPB-modellen nu ineens 
terugvallen op iets wat nog veel verder 
gaat dan ooit door hen is bestreden. 

Als tweede element van kritiek op het 

6-!2 

model noem ik het gebruik van een niet 
afgeknotte Phillipscurve, zodat een hoge 
werkloosheid volgcns het model voort
durend negatief inwerkt op de looneiscn. 
Het is empirisch zeer de vraag of dit zo 
werkt. Het is meer dan een realistische 
indruk dat boven een bepaald niveau van 
de werkloosheid (althans de officieel ge
registr~erde arbeidsreserve) de negatieve 
invloed op de loonontwikkeling afneemt 
resp. wegvalt. De arbeidsmarkt is nog 
steeds geen ·goed', d.w.z. concurrerend 
werkende markt. 
Dit leidt mij tot een ander punt van kri
tiek. Op bepaalde punten is het model te 
macro-economisch. Het model kan on
voldoende weergeven de vaak per sector 
zeer uiteenlopende omstandigheden en 
ontwikkelingen. Hier komt nog bij dat 
het verklaren van het verleden op macro
economisch nive<m wei een noodzakelij
ke voorwaarde is, maar geen voldoende 
voorwaarde om te gebruiken voor de 
prognostisering van beleidseffectivitei
ten. Het model neemt op bepaalde pun
ten reeds impliciet aan, dat allerlei 
marktstarheden en marktoncvenwichtig
heden zijn doorbroken. Nu pleiten KRW 
ook wei voor het opheffen van dergelijke 
institutionele belemmeringen. maar dit is 
wat anders dan aannemen dat het bij het 
voorgestelde beleid ook inderdaad al gc
realiseerd is! 

Er is dus sprake van ernstige kritiek op 
diverse hoofdpunten van het KRW-plan. 
Voorzover dit te maken heeft met ver
schil in politieke waarden en normen, 
behoeven de auteurs hier niet zwaar aan 
te till en. lk heb juist getracht het accent 
te leggen op inhoudelijke analytische kri
tiek op het voorgestelde beleidspakket. 
In dit opzicht acht ik hun voorstellen 
tekort schieten. Dat is hen ook te verwij
ten, want het is op zichzclf gevaarlijk om 
allerlei illusies te kweken. De boodschap. 
die bij het grote publiek is overgekomen 
is immers: 'volledige werkgelegenheid 
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ligt binnen bereik als de overheid maar 
een flinke a. t.v. doordrukf! In dit op
zicht kan men de oppervlakkige kritiek in 
de persreacties als een nuttige tegen
kracht beschouwen. 

Is de werkloosheid oplosbaar? 
Het zou niet fair zijn om te volstaan met 
kritiek op een ander en zelf met de mond 
dicht te spreken. Trouwens. vanuit de 
CDA-kring zou men meer suggesties mo
gen verwachten. Vandaar de rest van 
deze bijdrage. Te beginnen met de vraag: 
Is de werkloosheid oplosbaar? Of, wat 
nader gepreciseerd: Is de huidige werk
loosheid met meer dan ~00.000 geregi
streerde werklozen plus de binnen en 
buiten bedrijven verborgen werkloosheid 
minus de (bijvoorbeeld in het zwarte cir
cuit) verborgen werkgelegenheid ophef
baar binnen de eerstkomcnde tien jaar 
(d.w.z. de periode waarin nog een duide
lijke netto aangroei van de beroepsbevol
king wordt verwacht)? 
Ik weet het niet! Het antwoord op deze 
vraag is immers voor een groot dee! af
hankelijk van randvoorwaarden. Ik 
noem er twec. In de eerste plaats de 
internationale economische ontwikke
ling. Voor een relatief kleine en open 
economic als de Nederlandse is de groei
voet van de (dubbel-herwogen) wereld
handel uiterst belangrijk. In de tweede 
plaats hangt het werkgelegenheidsper
spectief in vergaande mate af van de be
reidheid om op allerlei niveaus en plaat
sen zich niet Ianger te verzetten tegen het 
wijzigen van de zogenaamde verworven 
rechten. Dit laatste is immers nodig om 
de werking van de economic aanzienlijk 
te verbeteren. Valt de eerste factor niet 
al te zeer tegen. en bestaat de interne 
bereidheid om creatieve oplossingen na 
te streven. dan is m.i. een substantiele 
reductic van de huidige (en verwachte) 
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werkloosheid te verwezenlijken. Het cij
feren met econometrische modellen is 
dan niet het einde van aile wijsheid. maar 
kan een nuttige gebruikswaarde hebben, 
met name om de goede richting te vinden 
bij de samenstelling van de beleidspak
ketten. 
Als -luidt de volgende vraag- het KRW
pakket te illusionistisch is en te zwaar 
leunt op overheidsdwang, biedt dan de 
extrapolatie van het huidige regeringsbe
leid een werkbaar alternatief? Ik vrees 
van niet. Het is ontegenzeggelijk de grote 
verdienste van het kabinet-Lubbers om 
een begin te hebben gemaakt met de 
sanering van de publieke financien. Toch 
is er ondanks de 'internationale-wind
mee' per saldo nog weinig gewonnen. 
Ondanks de vele miljarden bezuinigin
gen, zijn de totale uitgaven vanuit de 
collectieve sector weinig gekrompen, is 
de collectieve druk en het financierings
tekort nog groot en de beheersbaarheid 
van de collectieve sector gering. De stij
ging is bedwongen, maar is de bocht echt 
genomen? Is het niet zo, dat dit 'krimp
beleid' aan het begin van een nieuwe 
kabinetsperiode opnieuw miljarden aan 
bezuinigingen zal vergen, en waar moe
ten die dan wei vandaan komen? Zonder 
een substantiele vergroting van het aantal 
te werken uren lijkt mij dit een tamelijk 
moeizame en uitzichtsloze weg. 
Wat dan? Een sterke stimulering van de 
bestedingen om meer groei af te dwin
gen? Met de Commissie Economische 
Deskundigen meen ik, dat dit in de huidi
ge situatie te grote financiele risico's zou 
impliceren. 7) 

Is dan een herverdeling van de werkgele
genheid via een a. t.v. -opera tie het laatste 
alternatief? Ik denk het niet. Uit mijn 
kritiek op het KRW-rapport is reeds dui
delijk geworden, dater door zo'n alge
mene en met dwang opgelegde arbeids-

7) Vgl. Commissie Economischc Dcskundigen. Conjunctuurbeleid in de jaren tachtig, SER-rapport 84113, 
Den Haag 19R4. 
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tijdverkorting vermoedelijk per saldo 
vee! schade wordt aangericht aan de 
groei van de economic. Nu is juist groei 
van de werkgelegenheid nodig. H) Een 
passende a. t.v. is gezien de ernst van de 
werkloosheid meegenomen, maar mag 
het hoofdspoor niet onberijdbaar maken. 
De spits van het beleid moet gericht zijn 
op groei van het aantal arbeidsuren. Dit 
laatste betekent minder aangename op
lossingen voor de arbeidsinkomens. 
Hieronder volgen een aantal elementen 
van zo'n groeizaam beleid. 

Werkgelegenheidsgroei 
Met behulp van welke middelen zou de 
werkgelegenheid zelf weer tot groei ge
bracht kunnen worden? Ik vind dat Ne
derland een aantal punten zou kunnen 
leren van de zogenaamde richting der 
'supply-siders'; ideeen die men ook kan 
aantreffen bij economisten als Heertje, 
VanDuyn en Ritzen (!). 
Allereerst is het hard nodig de werking 
van de markten te verbeteren met inbe
grip van de individuele stimulansen. Al
lerlei institutionele starheden moeten be
streden worden. Dit geldt vele markten. 
niet aileen de arbeidsmarkt, de huur
markt of de pachtmarkt. Mensen moeten 
weten waarvoor zij zich inspannen en 
dienen meer dan tot nu toe bereid te zijn 
om risico's te aanvaarden. Dit geldt ook 
het 'management' van onderdelen van de 
kwartaire sector (budgetfinanciering 
e.d.). Dit betekent een grater accent op 
de allocatieve functie van de loonver
schillen op de arbeidsmarkt. In het ver
lengde hiervan is nodig een nadruk op 
differentiatie in de loonvorming en een 
grotere variabiliteit en flexibiliteit ook 
binnen elke c.a.o.! Om de inkomensver
schillen (v66r belasting) niet onnodig 
groat te maken ( overigens kan dit ook 
betekenen een herstel van de status van 
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de industriele technische arbeid ten op
zichte van de functies van het algemeen 
voortgezet onderwijs) dient de arbeids
mobiliteit vergroot te worden, o.a. door 
aangepaste onderwijssystemen en scho
lingsvoorlichting (incl. numerus fix us). 
Ook ontbreekt ons op dit moment vol
doende kennis van de diverse segmenten 
van die grate, heterogene arbeidsmarkt. 
Een bijkomend voordeel van flexibelere 
markten is een terugdringing van de kans 
op werkloosheid ten gevolge van starre 
prijzen (althans volgens de verklaring 
van de meest moderne richting: het on
evenwichtigheidsdenken). 
Vervolgens als tweede punt van de aan
bodseconomisten een pleidooi voor de 
verkleining van het verschil tussen bruto 
en netto. inzonderheid met betrekking 
tot de factor arbeid. Hierbij worden drie 
wegen tegelijk bewandeld: a) verlaging 
van de ion en, b) veri aging van de sociale 
premies en c) een verbreding van de pre
miedruk over de gehele toegevoegde 
waarde in plaats van aileen de loonsom. 
Primair is hiermee niet bedoeld een bete
re concurrentiepositie op de buitenlandsc 
markten, al is dit eventueel meegenomen 
(de hypothese dat het gehele voordeel 
vervalt door een stijging van de externe 
guldenswaarde komt mij erg extreem 
voor!). Neen, het accent ligt hier op het 
goedkoper maken van de arbeid in de 
produktie gericht op de thuismarkt. 
Slechts op deze wijze kunnen wij meer 
rendabele arbeidsuren aan werkgelegen
heid scheppen, die bovendien redelijk 
aansluiten op het arbeidsaanbod. Aan
sluitend op dit punt is een andere toede
ling van de fiscale las ten en Justen ( af
trekken en subsidies). Het streven moet 
zijn gericht op een bevordering van groei 
en werkgelegenheid. In dit verband is te 
denken aan minder lasten op diensten en 
een bevordering van het risico-dragende 

8) Dit betekent geen ongeremd plcidooi voor economischc (hruto) groei; op grond van de tijdige zorg voor 
milieu en eindige grondstoffen zal het accent moctcn liggen op een grotcre inschakcling van de factor 
arbeid in het activiteitenproces. 
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vermogen. Minder behoefte is er zo lang
zamerhand aan cen algemcne subsidie 
(WIR basistoeslag) op kapitaalgoederen; 
wei is het nodig een stimulans van ver
nieuwingen (bijvoorbeeld de subsidiere
geling innovatic-stimulcring (INSTIR). 

Tenslotte nog cnkele opmerkingen over 
drie zaken. namelijk sociale zekerheid. 
de aanvullende a. t.v. en de randvoor
waarden voor het beleid. 
Op het terre in van de sociale zekerheid 
(inclusief de pensioenen) acht ik het 
standpunt van Douben werkbaar. Hierin 
is er een algemene 'volks'-verzekering op 
basisniveau ( eventueel varierend qua 
toepassingsgebied). Daarnaast zijn er 
aanvullende groepsregelingen (sector, 
bedrijfstak. grate bedrijven) resp. indivi
duele bij-verzekeringen. De filosofie van 
deze opzet is tweeerlei: enerzijds wordt 
overconsumptie teruggedrongen. ander
zijds wordt een echt minimum gegaran
deerd. Dit brengt mij op het punt van de 
inkomens. In algemene zin zullen er gro
tere inkomensverschillen optreden. Ik 
denk dat dit de prijs die is betaald moet 
worden voor een echte bestrijding van de 
werkloosheid. Een speciaal probleem 
vormen in dit opzicht de sociale minima. 
Een vangnet is nodig (en in ons land op 
een mondiaal relatief hoog peil) en dient 
rekening te houden met de behoeften van 
de leefeenheid ( draagkrachtbeginsel). 
Dit is een sociale rechtvaardigheid, en 
dient daarom niet gekoppeld te zijn aan 
economische grootheden als loonni
veaus. Ik denk dat de minimumlonen 
naar beneden zullen moeten. en zeker de 
minimumjeugdlonen. Als hicrdoor het 
bestaansminimum in een leefeenheid 
wordt onderschreden. liggen toeslagen 
voor de hand. Onvermijdelijk is dan een 
controleerbare regeling (net zo goed als 
een algemene bestrijding van het zwarte 
circuit). Een beroep op 'privacy' is maar 
al te vaak een rationalisatie van te ver
bergen eigen belang. Hierbij dient men 
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onderscheid te maken tussen toeslagen 
op te !age arbeidsinkomens (via loonkos
tensubsidies aan de bedrijven) en op 
overige inkomens (via toeslagen voor af
hankelijken). Een handhaving van de zo
genaamde netto-netto koppelingen is 
kwestieus. Liever Iegge men een relatie 
met een ontwikkeling van het nationaal 
inkomen per inkomenstrekker ( na aftrek 
van bepaalde correcties) in plaats van een 
koppeling aan de gemiddelde rege
lingslonen. 

Vervolgens de arbeidstijdverkorting. Dit 
kan een aanvullende strategic zijn, met 
name voor die segmenten waarbij een 
verlenging van de bedrijfstijd mogelijk is, 
waarbij grate aantallen beschikbare 
werklozen zijn en waarbij ruimte voor 
differentiatie is. Vermeden moeten wor
den onnutte vormen van a. t.v. (zoals 
roostervrije dagen e.d.) en stijgende ar
beidskosten per mens-uur. Ook kleine
(re) bedrijven dient men zoveel mogelijk 
vrij te stellen van a. t.v .. Omdat op deze 
wijze te weinig stimulansen zouden uit
gaan op een vrijwillige a. t.v. (al kunnen 
vakbonden dit in de c.a.o.-onderhande
lingen krachtig nastreven; het betekent 
immers behoud van !eden!), kan men 
denken in termen van gedifferentieerde 
sociale premies ten gunste van bedrijfs
takken die effectief meer mensen tegen 
de geldende loonvoeten inschakelen. 
Ook een grotere flexibiliteit in de inzet
bare uren kan deze soort van gedifferen
tieerde a. t.v. bevorderen (immers pieken 
worden gladgestreken en overwerk wordt 
gereduceerd). 
lndien deze vormen van arbeidstijdver
korting onvoldoende soelaas geven, zal 
men als alternatief moeten overgaan tot 
een beperking van het effectieve arbeids
aanbod. De vervroegde uittreding (flexi
bele pensionering) kan uitgebreid wor
den tot een algemene reductic van de 
werktijd naarmate men ouder wordt (per 
c.a.o. te regelen) en een beperkte werk-
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tijd voor de nieuwe intreders (jongeren 
na hun opleiding). 

Tenslotte nog iets over de randvoorwaar
den, waarmee men rekening moet hou
den wil het groeizame werkgelegenheids
beleid niet ondermijnd worden. Weinig 
zorg koester ik ten aanzien van het bui
tenland (als de internationale conjunc
tuur redelijk op koers blijft), wanneer 
men komt tot een daling van de arbeids
kosten per uur en de innovatie-stimulan
sen goed uitbuit. Meer zorg bestaat er 
over het bewaren van evenwicht in de 
bestedingskringloop. Gewaakt moet wor
den tegen een deflatoire neerwaartse 
doorbreking van de kringloop. In de aan
loopjaren van dit beleid zijn vermoede
lijk extra belastingverlagingen niet te ver
mijden. Een stabilisering van het finan
cieringstekort acht ik acceptabel mits de 
uitgaven van de collectieve sector echt in 
de hand worden gehouden. In dit ver
band is een uiterst terughoudend sala
risbeleid noodzakelijk ten opzichte van 
ambtenaren en trendvolgers. 
Een tweede reele randvoorwaarde is het 
in stand houden van een bevredigend 
niveau van de vermogensrendementen 
(zeker zolang de rentevoet internationaal 
hoog blijft). Dit laatste vergt niet aileen 
een in stand houden van de koopkracht
kringloop op een niveau passend bij de 
groei van de produktie, maar eveneens 
een in de hand houden van de lonen in de 
sterke bedrijfstakken. Macht een sociaal 
convenant inderdaad niet te bereiken zijn 
(en in de eerste jaren lijkt dit welhaast 
onmogelijk gezien de houding van de 
vakbonden en de tegengestelde belan
gen), dan wordt er van de sterke bedrij
ven een groat weerstandsvermogen ge
vraagd. Men zal een stakingsdreiging niet 
uit de weg (van de minste weerstand) 
moeten gaan. Daarnaast kan men inver
dergaande mate gebruik maken van bij
voorbeeld vermogensaanwasdeling via 
aandelen. Ook een grotere participatie 
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van de werknemers in de ondernemingen 
is vruchtbaarder dan het afkopen met 
geld. 

Slotconclusie 
In dit besprekingsartikel van het rapport 
van Van Kemenade. Ritzen en Wi)ltgens 
trek ik als conclusie dat het door hen 
voorgestelde beleidspakket niet aileen 
onopgeloste tegenstellingen bevat op het 
niveau van de economischc or de. Ook de 
effectiviteit van hun voorgestelde maat
regelen zal geringer zijn dan uit de becij
feringen blijkt. De oorzaak hiervan ligt 
niet aileen in de te mooie veronderstellin
gen achter het gebruikte Rasmus-I model 
maar ook doordat in de realiteit medc 
door hun a.t.v.-operatie optredende 
spanningen op de krappe segmenten van 
de arbeidsmarkt zullen leiden tot loonim
pulsen, die zelfs niet met een grate mate 
van overheidsdwang voldoende inge
perkt zullen kunnen worden. Met andere 
woorden: het realisme in de PvdA lijkt te 
groeien, al is er sprake van een vertraagde 
aanpassing aan de feiten. Hierdoor 
neemt men nog te gemakkelijk een toe
vlucht tot een 'magisch' realisme. waarin 
de wensen de feiten kunnen dwingen! 
Er is wei een alternatief denkbaar. Een 
groeizaam beleid dient aan te grijpen op 
een intensievere inschakeling van de fac
tor arbeid door middel van lagere ar
beidskosten per uur. De effecten zullen 
langzamer rijpen, terwijl ook diverse in
grijpende institutionele veranderingen 
onvermijdelijk zijn. Maar elke echte op
lossing kent een prijs! 
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